
Výsledky soutěže Studentské Grantové Agentury PřF JU pro rok 2010 
 

Komise SGA rozhodla o udělení finanční podpory 100 000 Kč pro 10 z celkem 17 projektů. Částka pro každý 

projekt bude přidána do rozpočtu příslušné katedry. Garant podepsaný na přihlášce ručí za čerpání financí dle 

položek uvedených v projektu. Student anebo garant jsou povinni do 31. března 2011 zaslat e-mailem 

předsedovi SGA závěrečnou zprávu s vyúčtováním, která bude následně oponována a hodnocena. Řešitel či 

jeho zástupce se poté zúčastní veřejné obhajoby projektu na jaře 2011. 

 

Každý projekt byl posuzován pěti fakultními oponenty. Úspěšné projekty jsou řazeny podle bodového zisku 

sestupně, v případě rovnosti bodů abecedně, s uvedením katedry a poskytnuté částky. Neúspěšné projekty jsou 

řazeny abecedně. Předpokládáme, že pokud řešitel pro srovnatelný projekt obdrží grantové prostředky i u jiné 

grantové agentury v rámci Jihočeské univerzity, zvolí pouze jednu agenturu a oznámí komisi SGA, jak se 

rozhodl. Případné ekonomické dotazy prosím směřujte na administrativu PřF JU. 

 

 

Financované projekty SGA 2010 
 

SGA2010/001 Dupejová - Charakterizace N-glykomu nymf klíštěte Ixodes ricinus, UCH, 10000 Kč 

SGA2010/002 Richta - Využití metod vizuálního průzkumu při sledování vývoje …, KBE, 10000 Kč 

SGA2010/003 Felcmanová - Vliv zvýšené koncentrace CO2 na regulaci fotosyntézy …, KFR, 10000 Kč 

SGA2010/004 Chmel - Reprodukční strategie bramborníčka hnědého (Saxicola rubetra) …, KZO, 10000 Kč 

SGA2010/005 Kotková - Průběh latentní mikrosporidiozy způsobené Encephalitozoon …, KPA, 10000 Kč 

SGA2010/006 Uhrová - Paleoekologická studie rašeliniště Černiš u Českých Budějovic, KBO, 10000 Kč 

SGA2010/007 Balzarová - Signalizace a čistící aktivita sasankové krevety Ancylomenes, KZO, 10000 Kč 

SGA2010/008 Kosňovská - Archeobotanika  kaštanovníku jedlého (Castanea sativa) …, KBO, 10000 Kč 

SGA2010/009 Opavský - Molekulárně-biochemická charakterizace serinové proteázy …, KMB, 10000 Kč 

SGA2010/010 Straková - Molekulární identifikace čistokrevnosti dvou krokodýlů …, KZO, 10000 Kč 

 

Nefinancované projekty 

 

Falkenauerová - Polinační ekologie drvodělek v afromontánním systému Bamenda Highlands, Kamerun. 

Jalovecká - Může Cryptosporidium andersoni infikovat nevnímavého hostitele? 

Jůzlová - Vliv příbuznosti na variabilitu zpěvu u sedmihláska hajního (Hippolais icterina). 

Másílková - Rozdíly v chování u vybraných zástupců drápkatých opic. 

Luka - Potravní ekologie puštíka obecného (Strix aluco). 

Smiešková - Pohnízdní disperze kvakoše nočního (Nycticorax nycticorax) v jižních Čechách. 

Vrána – Reprodukční chování chřástala vodního 

 

 

Rozhodování bylo opět bolestivé a neúspěch ve tvrdé konkurenci neznamená, že by dotyčný projekt byl sám o 

sobě špatný či nezajímavý. Zároveň konstatujeme jisté zhoršení formální stránky projektů a apelujeme na 

žadatele, aby v tomto směru věnovali svým projektům více pozornosti, případně se poradili s kolegy či přímo 

s komisí SGA. Všem účastníkům letošního ročníku SGA každopádně děkujeme a přejeme mnoho úspěchů ve 

vědecké práci. Úspěšným řešitelům blahopřejeme a věříme, že zohledníte podporu SGA PřF JU v poděkování 

svých publikací (např. SGA2010/xxx from the Faculty of Science, University of South Bohemia). V takovém 

případě velmi uvítáme pdf dotyčné publikace. Všem se rovněž omlouváme za letošní dlouhé čekání na 

výsledky, snad je přidělené prostředky alespoň částečně vynahradí. 

 

 

komise SGA 


